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5.2011 B7-0286/6 

Amendement  6 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien zijn verslag over een 

industriebeleid voor het tijdperk van de 

globalisering (A7-0022/2011), 

Or. en 



 

AM\866942NL.doc  PE465.590v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.5.2011 B7-0286/7 

Amendement  7 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. dringt met name aan op verbetering van 

de toegang tot financiële steun voor de 

eerste stadia van innovatie in de vorm van 

aanloopfinanciering, financiering door 

natuurlijke personen of groepen natuurlijke 

personen die geregeld risicokapitaal 

beleggen, ("business angels") en meer 

financiering met aandelen of semi-

aandelenkapitaal voor startende 

ondernemingen en kleine innoverende 

bedrijven, zowel op EU-niveau als op 

regionaal en lokaal niveau; wijst er wat dit 

betreft op dat er een Europees Fonds voor 

Risicokapitaal moet worden opgericht; 

meent dat de Europese Unie het aantal 

permanente producten met risicodeling die 

de Europese Investeringsbank (EIB) 

aanbiedt via de risicodelende 

financieringsfaciliteit (RSFF) moet 

uitbreiden;  

15. dringt met name aan op verbetering van 

de toegang tot financiële steun voor de 

eerste stadia van innovatie in de vorm van 

aanloopfinanciering, financiering door 

natuurlijke personen of groepen natuurlijke 

personen die geregeld risicokapitaal 

beleggen, ("business angels") en meer 

financiering met aandelen of semi-

aandelenkapitaal voor startende 

ondernemingen en kleine innoverende 

bedrijven, zowel op EU-niveau als op 

regionaal en lokaal niveau; wijst er wat 

deze aspecten betreft op dat er een 

Europees Fonds voor Risicokapitaal moet 

worden opgericht; meent dat de Europese 

Unie het aantal permanente producten met 

risicodeling die de Europese 

Investeringsbank (EIB) aanbiedt via de 

risicodelende financieringsfaciliteit (RSFF) 

moet uitbreiden; wijst op de belangrijke 

rol die de EIB kan vervullen, met name 

door ondersteuning van programma's als 

JASMINE en JEREMIE, die aanzienlijke 

steun voor de behoeften van het MKB 

kunnen bieden; 

Or. en 
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9.5.2011 B7-0286/8 

Amendement  8 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. wijst erop dat helaas te weinig van 

onze innovatieve kmo's uitgroeien tot 

grotere ondernemingen met meer 

werknemers; wijst erop dat er in de EU 

minder jonge, O&O-intensieve en 

innovatieve bedrijven zijn dan in de VS en 

dat ernstige tekortkomingen op het vlak 

van innovatieve vaardigheden en e-skills 

kmo's beletten om innovatieve 

bedrijfsmodellen en nieuwe technologieën 

in te voeren; 

Or. en 
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9.5.2011 B7-0286/9 

Amendement  9 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. wijst erop dat er in de lidstaten 

steeds meer vervalste en nagemaakte 

producten in de handel zijn die afkomstig 

zijn uit arbeidsinstensieve landen in het 

Verre Oosten, waardoor de 

concurrentiepositie van het Europese 

bedrijfsleven in gevaar wordt gebracht; 

spoort de Raad dan ook aan de 

economische grenzen van de EU te 

beschermen; 

Or. en 
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9.5.2011 B7-0286/10 

Amendement  10 

Niki Tzavela 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0286/2011 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Herziening van de wet voor kleine ondernemingen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. ondersteunt het "tweede kans"-

initiatief van de Commissie voor het 

MKB, dat zal worden ingepast in de 

Europese Week van het midden- en 

kleinbedrijf; 

Or. en 

 

 


